Ålands Emigrantinstitut presenterar
vårens och sommarens
program 2013:
Lördagen den 2 mars, kl. 13.00.
Plats: Auditoriet på Ålands sjöfartsmuseum.
I samarbete med Föreningen Ålandsforskarna.

Bygdeforskare, kommundirektör Björn Rönnlöf berättar för oss om
”Ålänningarnas okända historia på Norra stillahavet”.
Med utgångspunkt i sommarens konferens ”2012/5th International Conference on Russian
America & 1st Åland/Finland International Conference on Russian America” i Mariehamn, den
20-25 aug., håller forskare Björn Rönnlöf sitt konferensföredrag på nytt, den här gången
på svenska. Han berättar om ett antal ålänningar i Rysk-amerikanska kompaniets (17991867) tjänst, vilka sökte sig ända bort till Norra stillahavet. Endel stannade kvar där, endel
dog på resan medan några återvände hem till Åland.
Vi träffas i Auditoriet på Ålands sjöfartsmuseum lördagen den 2 mars, kl. 13.00.
Inledningsvis dricker vi kaffe kl. 13.00, varpå Björn Rönnlöf har ordet.
Hjärtligt välkomna allesammans!

Bokutgivning i mars:

I mars blir det då dags för boken med föredragen från ”XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen & Åländskt släktforskarmöte”, som ägde rum den 9-11 okt. 2009 i Mariehamn, att
utkomma. Tretton av föredragen vi fick höra då kommer nu i tryck, flera av dem med
illustrationer.
Det kommer närmare bud ännu innan den stora dagen är inne!

Den 20-29 april 2013
Plats: Kulturhuset Grand i Borgå (invid Torget)

Utställningen ”1721-1922: Två århundraden av finländsk arbetsmigration till ryska imperiet” .
På vänlig inbjudan av Borgånejdens Släkt- och bygdeforskare r.f. visas utställningen den
20-29 april i Kulturhuset Grand i Borgå.
Utställningen består av Svensk-ryska föreningens i Finland produktion ”Dostojevskis svärmor och andra finlandssvenskar i St. Petersburg” (2003) och Ålands Emigrantinstituts produk-

tion ”Ålänningar i ryska imperiet” (2007-2010), den senare till en del vänligen finansierad av
Ålands museum.
Genom åren har utställningen väckt ett förbluffande intresse var än den visats – på Åland,
i Finland, i Sverige, i USA och i Kanada. Vi siktar nu på att ge ut den i katalogform under
året 2013-2014.
Förhandlingar pågår om att visa utställningen på endel orter i Finland – mera om detta
när det klarnat.

Lördagen den 20 april, kl. 15.00
Plats: Kulturhuset Grand i Borgå (invid Torget)

Föredrag av forskare Maria Jarlsdotter Enckell, MFA, under rubriken
”Borgånejdens alaskafarare under storfurstendömet, åren 1820-1867”.
… strax efter att utställningen öppnats.
Kaffeförsäljning.
Öppet för allmänheten. Hjärtligt välkomna!

Föreningens årsmöte inom april:

Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f. håller sitt stadgeenliga årsmöte inom april 2013.
Information följer när datum, tidpunkt och plats slagits fast!

Den 26 juni – 22 juli 2013
Plats: Mariehamns stadsbibliotek
Vernissage: Tisdagen den 25 juni 2013
I samarbete med Lopez Island Historical Society & Museum, Lopez Island, Washington, USA

Utställningen ”Från ö till ö. Från Åland till Lopez Island”.
En studie om emigranter från Åland – närmare bestämt från Gölby i Jomala kommun –
deras bakgrund och levnadsförhållanden, orsaker till deras utvandring, kontakter hemåt
mm. är ämnet för den här utställningen. Mot bakgrunden av de här aspekterna presenterar
vi ett antal emigranter som lämnade sitt hem i Gölby, en på den tiden synnerligen
homogen jordbruksbygd, bakom sig och slog sig ned på Lopez Island i Washington, USA.
Lopez Island Historical Society & Museum bidrar med en del som berättar om vad som
blev vardagen för dessa åländska immigranter i deras nya samhälle på Lopez Island, om
deras nya levnadsvillkor, näringar, familjebildning och inte minst om deras kontakter med
öns ursprungliga befolkning och andra immigranter i en mångkulturell, om ock alltfort
rural levnadsmiljö med jordbruk och fiske som huvudnäringar.

